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Óvodai kompetencia alapú 

programcsomag célja: 

- Segítségnyújtás 

- Lehetőség a megújulásra 
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Közoktatás 

Az óvoda a rendszer jól működő eleme 

 

Továbbfejlesztés területei: 
- Óvoda-iskola átmenet 

- Inkluzív pedagógia 

- Érzelmi és erkölcsi nevelés kérdésköre 
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Az érzelmi és erkölcsi nevelés háttérbe szorult 

TÁRSADALMI ÉRTÉKRENDI ÉRZELMI 

válságok begyűrűzésével. 

 

Kapjon hangsúlyt az érzelmi és erkölcsi nevelés! 

 

- a személyiség szocializációjának segítése 

- a családok segítése az értékek mentén történő nevelésben 
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INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGEK HOZADÉKA 

•Megalapozott szokásrend 

•Értékrend 

•Biztonság 

 

ÉRTELMES CÉLOK 
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LEGFONTOSABB A SZABAD JÁTÉK! 

- Egyéni és életkori sajátosságok 

érvényesülnek 

- A fejlődési ütem nem sérül 

- A legelemibb gyermeki szükségletek 

érvényesülnek 

 

A JÁTÉK SEMMIVEL SEM HELYETTESÍTHETŐ! 
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A valódi tudás az, amit a gyermek 

maga old meg és cselekvésen 

keresztül sajátít el. 



7 

A játékba integrált önkéntes és 

cselekvéses tanulás az óvodai 

tanulás útja. 
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NEVELÉSI CÉL: 

- Együttműködővé válás 

- Alkalmazkodóvá válás 

 

Szokásrendszer 

elfogadása 
Normarendszer 

elfogadása 

Megfelelő életvitel, 

egészséges életmód 

iránti igény kialakulása 
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„PIROS, FEHÉR, ZÖLD” témahét 

Nemzeti ünnepünk: Március 15-e. 

Cél: 

- A hazaszeretet csíráinak élesztgetése 

- Erkölcsi érzelmek, közösségi magatartás 
fejlesztése 

- Nemzeti ünnepünkhöz való pozitív viszonyulás 
fejlesztése 

- A magyar nemzeti kultúra hagyományainak 
átörökítése 
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„ PIROS, FEHÉR ZÖLD…” 

TÉMAHÉT 

NEMZETI ÜNNEPÜNK: 

MÁRCIUS 15. 

MESE – VERS 

 

- Kevély Kereki  - mese  

(Ünnepsoroló c. kötet) 

- Petőfi S.: Talpra magyar 

- Weöres S.: Megy az úton a katona 

- Donászy M.: Március 15. 

Szólásmondás: „Három a magyar igazság”  

(O. Nagy Gábor: Mi fán terem c. kötete) 

VIZUÁLIS NEVELÉS 

 
- Csákók hajtogatása, díszítése 

- Magyar zászló festése 

- Huszár ujjbáb színezése, ragasztása 

ÉNEK – ZENEI NEVELÉS 

 
- Zenehallgatás: CD Cseh Tamás: 

Katonadalok 

- Óvónők kórusa az ünnepi műsoron 

(Zenehallgatása az óvodában c. kötet 

dalai) 

- Aki nem lép egyszerre… c. dal 

- Itt az óra… (mondóka) 

GONDOZÁS 

 
- Megfelelő öltözet biztosítása a sétákhoz 

- Vízivási lehetőség 

- Pihenés és mozgás egyensúlyának 

biztosítása 

- Tisztálkodás, kézmosás 

MOZGÁS 

 
FINOMMOZGÁS: 

- Lépegető huszárbáb/ujjbáb 

NAGYMOZGÁS 

- Futó játék: páros lovacskázás 

- Járás meghatározott útvonalon, jelre 

vigyáz állás 

- „Zászló aljak sorakozó”: csoportalkotó 

futó játék 

- „Így mennek a huszárok”: utánzó 

mozgások járással 

JÁTÉK 
 

DIREKT INDIREKT 

- Puzzle kirakás:  - Szabad 

lovacskázás 

Magyarország térkép - Vár, erőd építése 

- Víz őselemek - Díszítése zászlóval 

(Duna, Tisza, Balaton  

elterülése a térképen) 

KÖRNYEZŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

 

- Séta a faluban található emlékművekhez 

- A szél által lobogtatott zászlók megfigyelése 

- Időjárási változások érzékeltetése 

- Ünnepi műsor – ünnepi hangulat átélése 

- Ünnepi séta az emlékparkban:  

Általunk készített koszorú és zászlók elhelyezése az 

1848-49-es kopjafánál. 

- Közös fáklyás ünneplés: óvodások-szülők- iskola-falu 

MATEMATIKA 

- sorozatok kirakása 

(piros-fehér-zöld-piros) 

- várépítés-őrtorony 

(magasabb-alacsonyabb) 

- névelők-névutók-irányok 

(tenyérnyomat kokárda) 

 

 

MUNKA JELLEGŰ 

TEVÉKENYSÉGEK 
- tevékenységek utáni rendrakás 

- teremrendezés 

- koszorú készítése 
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„KORSZERŰ MOZGÁSPROGRAM AZ 

ALAPI ÓVODÁBAN” 

Projekt 4 hétre kidolgozva 

 

- A mozgás a gyermek lételeme! 

- Változatos mozgásfejlesztő eszközök alkalmazása 

- Motiváló helyszínek kialakítása 

- Gyermekek számára érdekes mozgásformák 

- Differenciált mozgásirányítás 

- Szülők és egyéb szervezetek együttműködése 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

 

  

 

 Egészségnap: 

gyermekek 

szülők 

ÁNTSZ szakemberei 

„Nyuszi futás”: Kovács István hosszútáv futó részvételével 

Kerékpáros nap: túra a településen 

Labdajátékok: szülőkkel együttműködve a tornaszobában 

Záró kirándulás: állatkerti barangolás Veszprémben, balatoni hajózás 
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ANYANYELVI NEVELÉS 

1. hét    Mese: A három kiscica (Szutyejev) 

2. hét    Mese: A nyúl és a sün 

3. hét    Vers: Ostváth E.: Fogócska 

4. hét    Vers: Kiss Dénes: Labdajáték 

 

ÉNEK-ZENE 

1. hét      Hopp mókuska… 

(ugráltató dalos játék) 

2. hét      Nyuszi Gyuszi 

ugrál… (dalos játék utánzó 

mozgással) 

3. hét      Jön a róka… 

(mozgásos kergető) 

4. hét     Átadom a labdámat… 

(mondóka) 

 

KÖRNYEZŐ VILÁG 

TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

1. hét      Testünk, testrészeink 

2. hét     Táplálkozás, 

zöldségek 

3. hét     Kerékpáros 

közlekedés szabályai 

4. hét     A Föld is gömbölyű (a 

Föld világnapja: ápr. 23.) 

 

TESTI NEVELÉS 

1. hét    Egészség nap az ÁNTSZ és a szülők 

bevonásával 

2. hét    Közös testnevelési játékok az óvoda 

udvarán Kovács István hosszútávfutóval 

3. hét    Kerékpáros nap, túra a településen 

4. hét    Labdák felhasználásával változatos 

mozgásformák a tornaszobában 

 

MOZGÁS PROJEKT 

„IZGŐ-MOZGÓ” 

2010. márc. 22-ápr. 23-ig. 

MATEMATIKAI NEVELÉS 

1. hét    Papír szalagok fonása térben 

2. hét    Számlálás, sorszámok, téri 

tájékozódás 

3. hét   Páros-páratlan fogalmának 

gyakorlása  

4. hét    Halmazalkotások a 

családokkal közösen gyűjtött 

labdákból 

 

VIZUÁLIS NEVELÉS 

1. hét    Kéz és lábnyomatokkal 

kollektív munka, képkialakítás 

2. hét    Élményrajzok vegyes 

technikával 

3. hét   Kerékpár –album 

ragasztása gyűjtött képekből 

  

4. hét    Festékbe mártott nemez 

labda nyoma a papíron 

 

ZÁRÓ ESEMÉNY 

Mozgásos tanulmányi kirándulás autóbusszal Balaton  

parti séta és hajózás, vonatozás kisvasúttal, túra a Veszprémi Állatkertben. 
MOZGÁS MOZGÁS 
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KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

- Testi képességek 

- Értelmi képességek 

- Szociális képességek 

- Verbális képességek 
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„Az egészség érték!” 
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Köszönöm a figyelmet! 

 

 

 

Készítette: Barabás Józsefné 

                       óvodapedagógus 


